
6.b klases mācību ekskursija  

Šajā mācību gadā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros mūsu skolas skolēni varēja daudz uzzināt par 

karjeras iespējām. Arī 6.b klase mācību gada izskaņā, 22.maijā, izmantoja šo iespēju un devās mācību 

ekskursijā, kuras mērķis bija iepazīties ar dažādu profesiju iespējām Ķeguma HES, ražotnē “Pūres 

šokolāde” un kinopilsētā “Cinevilla”.  

Apskatot Ķeguma HES, uzzinājām par tā vēsturi, darbību un ļoti plašo profesiju klāstu. Mums 

sākumā šķita, ka šeit strādā tikai elektriķi, bet izrādās, ka profesiju klāsts ir daudz plašāks, kas sadalīts 

dažādās struktūrvienībās. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, nepieciešami dažādu 

dienestu vadītāji, mehāniķi, elektroinženieri, tehniķi, remontatslēdznieki, metinātāji, virpotāji, laboranti, 

būvinženieri, hidrotehnikas būvinženieri, ģeodēzisti, ģeologi, IT speciālisti, elektronikas inženieri un ar 

loģistiku saistīti darbinieki. Katrai jomai ir sava specifika. Darbs jāveic ar lielu atbildību. Skolā jāpievērš 

uzmanība fizikai, matemātikai un datorzinībām.  

Nākošo apmeklējām Pūres šokolādes ražotni. Ekskursijas sākumā mūs ļoti aizrāva senā acteku 

spēle. Gide izstāstīja par šokolādes iegūšanu, pagatavošanu, lietošanu un darba iespējām šajā uzņēmumā. 

Šeit svarīga ir pārtikas tehnologa izglītība, kas visu laiku jāpilnveido, lai patērētājiem varētu radīt jaunus 

gardumus ar interesantiem garšu salikumiem. Ražotnei ir savs vadītājs, darbinieki, kas atbildīgi par 

saldumu ražošanu - meistari konditori, fasēšanas operatori, veikala darbinieks un, tā kā uzņēmumam ir 

savs muzejs, šeit strādā arī gids/ muzeja darbinieks, kas izglīto ražotnes apmeklētājus. Pārtikas tehnologa 

izglītību var iegūt daudzās arodskolās, to var apgūt arī kvalifikācijas kursos. Ekskursijas noslēgumā 

pagatavojām savus šokolādes gardumus un tos nobaudījām.  

Ar nepacietību gaidījām kinopilsētiņas “Cinevilla” apmeklējumu, kas atrodas netālu no Tukuma. 

Jau ierodoties kinopilsētiņā, šķita, esam iebraukuši citā laikā. Atpazinām filmās redzētos rekvizītus – 

vēsturiskos tiltus, veco tramvaju, seno laiku militārās tehnikas un ēkas. Te ir filmētas labi zināmās latviešu 

filmas “Rīgas sargi”, “Rūdolfa mantojums”, “Sapņu komanda 1935”, “Nameja gredzens” un epizodes 

citām latviešu filmām. Kinopilsētiņa nav muzejs, te dekorācijas kalpo filmēšanai, nekas netiek saglabāts, 

bet vajadzības gadījumā pārbūvēts aktuālās filmas uzņemšanai. Kinopilsētiņu izmanto arī citu valstu  

kinostudijas savām vajadzībām. Devāmies uz specefektu šovu, kur filmējām īsus sižetus, sapratām, kādu 

acu apmānu bieži izmanto kinofilmu uzņemšanā. Lai taptu filma, režisoram jāveic daudz darba, jāprot 

sadarboties ar aktieriem, kostīmu māksliniekiem, grimētājiem, būvdekoratoriem, kino montāžas 

darbiniekiem, operatori. Uzzinājām, ka būvdekoratori ir ļoti pieprasīta profesija šajā nozarē. Mūs ļoti 

aizrāva redzētās dekorācijas “Nameja gredzena” filmēšanai, jo daži klases biedri jau bija šo filmu 

noskatījušies un ar sajūsmu izstaigāja filmēšanas vietas.  

“Man ļoti patika “Cinevilla”. Man gribētos tur strādāt par aktrisi, dekoratori vai režisori. 

Ekskursijā redzētais lika man aizdomāties par manu nākotnes profesiju”. – Dina Jūlija Juhņeviča 6.b 

klases skolniece.  



 “Bija interesanti “Cinevillā” redzēt vairākas butaforijas no filmas “Nameja gredzens”. Es 

zināju, ka daudzas lietas filmās nav īstas, taču nezināju, ka mājas būvē no putuplasta. Es labprāt būtu 

aktieris.”- Aksels Leitlants 6.b klases skolēns.  

Paldies par šo iespēju skolotājai karjeras konsultantei Ingrīdai Bērziņai, projektam “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” par finansējumu un skolai par transporta 

nodrošināšanu, lai atklātu jaunas iespējas, un kas zina, varbūt kāds no mums reiz būs režisors, 

uzņēmuma vadītājs vai aktieris.  

6.b klases audzinātāja Ineta Bicāla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


